Rådsmøde tors. den 11. januar 2018, kl. 19.00 – Givskud Skole, mødelokale 1.sal.

Dagsorden

Referat !
Råds.medl. .: Arne Richard Anne-Dorthe Bjarne Steffen Grethe Jens Chr. Lars Rasmus
Fravær. ÷ :
-

1. DEN STORE IDE (PROJEKT NY
BYDEL):
- Orientering og status omkring projektet v/
Bjarne

2. VISON, STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2018-19:

Møde med arkitektfirmaet den 31. januar. - Der er 2 skitseforslag klar. - Peter Sepstrup
(VK ) deltager i mødet i forbindelse med fremlæggelsen. - Der satses på lejeboliger. - Efterfølgende arrangeres der et møde (møder), hvor planerne offentliggøres.

Bjarne udarbejder og fremsender forslag til rådsmedlemmerne, der giver en tilbagemelding
med konkrete kommentarer og/eller supplerende bemærkninger. - Nye idéer, ønsker og
målsætninger – f.eks. lokal befolkningstilvækst – indgår i forbindelse med revisionen

- Revison af vision, strategi og handlingsplan
2018-19.
- Generel drøftelse mht. fortsat udarbejdelse,
revision og omfang?
- Arbejdsudvalg nedsættes?
(Seneste udgaver vedhæftet)

3. ULN:
- Politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter 2018-2021.
- Kommentarer til høringsbrev?

4. BYSYN 2018:
- Dato?
- Grøn bylaug deltager.

5. ÅRSMØDE:
- Dato?
- Mødeleder?
- Inviteret foredragsholder, hvem?
- Annoncering.
- Det praktiske arrangement

6. REGNSKAB 2017:

Ingen bemærkninger til det fremsendte høringsbrev. - Dog foreslår udvalget, at en målsætning vedrørende fremme af bynær natur bør indgå i ULN´ s politik. Bjarne sender
kommentar tilbage til ULN snarest.

Udarbejdet, ajourført oversigt indgår som mødets dagsorden. - Mødetidspunktet aftales
med VK, - gerne i februar måned. - Fra lokalrådet deltager: Bjarne, Jens Chr. og Arne. Fra
Grøn Bylaug: Poul Hansen
Dato / Årsmøde: tirsdag den 20. marts eller alt. torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Forsamlingshuset. - Bjarne kontakter mødeleder. - Forskellige ”emner” som aftenens fordragsholder forespørges. Endelig aftale herom besluttes på vores næste møde. - Desuden er der
planer om en billed - / fotoudstilling om ” Givskud i gamle dage”. På valg til bestyrelsen:
Anne-Dorthe Poulsen, Bjarne Østerlund, Rasmus Vemmelund, Jens Chr. Mathiasen og
Lars Graver.

Richard har regnskab og revision på plads inden årsmødet.

- Udarbejdelse af regnskab
- Revision.

7. KOMMENDE MØDER:
- Realdania, Hundslund, 18. jan. 2018
- Arrangementskoordinering i Givskud.

8. EVENTUELT:
- Dato for næste møde i februar
- Hvem tager brød med.

RealDania- arrangement i Hundslund: emner bl. a. : ” Separation af spildevand og regnvand” og ”Bud på landsbyernes fremtid”. - Fra lokalrådet deltager Bjarne og Jens Chr.
Koordineringsmøde: Bjarne og Arne deltager
Udtynding i hegnet langs stien ved kunststofbanen: udført (VK) – Stor affaldscontainer, der
skal opstilles ved P-plads/ anlæg er endelig undervejs.. - Svar vedrørende tidligere fremsendt ansøgning vedrørende gyngestativ (Østervang grundejerforening) er ”på trapperne” Vejviserskilte bestilles (Lars). Opstilling / placering afgøres senere.
Næste møde: torsdag den 8. februar
Brød: Rasmus

Dagsorden: Bjarne Østerlund

Referat: Arne Andersen
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